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  مقدمھ و اھداف پروژه -١ فصل

  تاریخچھ -١-١

آل، ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت و عاري از هارمونیک و ایده acتریکی در یک سیستم قدرت الک

  باشد. ضمن اینکه این پارامترها مستقل از اندازه و مشخصات بار مصرفی خواهند بود. مقدار ضریب توان واحد می

 یک، کیفیت تغذیه  بر این اساس، چگونگی ثابت بودن ولتاژ و فرکانس و میزان نزدیکی ضریب توان به مقدار

هاي مناسب سازيآل فاصله داشته باشد با انجام جبرانکند. چنانچه کیفیت تغذیه از شرایط ایدهرا مشخص می1

  توان کیفیت تغذیه را بهبود بخشید.می

هاي هاي مختلف انجام آن در محیطگذاري و روشهاي مختلف از خازندر ابتدا به دالیل و انگیزه

ها به عنوان یکی از پارامترهاي مخرب کیفیت تغذیه ها و تاثیرات آنسپس به بررسی هارمونیک غیرهارمونیکی و

ها و گذاري، تئوريشود. و جهت راه حل مشکالت هارمونیکی اثرگذار بر خازنگذاري پرداخته میبر مسئله خازن

  شود.هاي موجود را بررسی میروش

به نحوي تغییر یابند  -2-2 یکی الزم است، روابط مورد استفادههاي هارمون گذاري در محیطجهت انجام خازن

ها را در نظر بگیرند. و همچنان از دقت و کارایی الزم برخوردار باشند. به این منظور یک که اثرات هارمونیک

دهیم. و در نهایت هاي هارمونیکی انجام مییطگذاري و روابط مربوطه در محبررسی کامل روي مسائل خازن

  گردد.بندي شده ارائه مینتایج مطالعات انجام شده به صورت جمع

صورت   Digsilentاز پست هاي مخابرات( پست اراك) شبیه سازي در نرم افزار موجود سپس با اطالعات 

خروجی آنرا  Digsilentمختلف براي میگیرد. الگوریتم هاي کامپیوتري در مرحله بعد با تولید ورودي هاي 

                                                        

١ Quality of Supply 
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دریافت کرده و با مقایسه خروجی تابع هدف به نقطه بهینه نزدیک می شود. در پایان پارامتر مختلفی در حالت 

  قبل و بعد از خازن گذاري مقایسه می گردد، و پیشنهاداتی براي بهبود ارایه می گردد.

  کارھای صورت گرفتھ در این پروژه -٢-١

پروژه به جمع آوري اطالعات اولیه و مباحث تئوریک در خازن گذاري پرداخته شده است.  در مرحله اول از

بعد اطالعات پست هاي سپس این اطالعات در مورد پستهاي مخابراتی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش 

فزارهاي سپس با تحقیق در مورد نرم ا مورد نیاز براي بررسی نرم افزاري پروژه بدست آورده شد. مخابرات 

براي تحلیل مناسب تشخیص  Digsilentتحلیلی مهندسی قدرت و در نظر گرفتن حاالت مختلف شبکه نرم افزار 

داده شد. براي تعیین ورودي هاي نرم افزار و با در نظر گرفتن محدودیت هاي اقتصادي و عملی باید به نقطه 

  بهینه دست یافت. 

    فصل بندی پروژه -٣-١

ها، مسائل و نکات مطرح در گذاري انجام شده و تئوريمطالعات الزم جهت خازن در قسمت اول این پروژه،

سپس  شود. شوند. از نتایج این مطالعات به عنوان پشتوانه تئوریک جهت پروژه استفاده میاین زمینه بیان می

بطی که براي شود. بر این اساس رواها، خطرات و مشکالت دیده میگذاري، منافع حاصله، هزینهاهداف خازن

ها و منافع، با اند. در این روند سعی شده است هزینهگیرند ارائه شدهمحاسبه خازن بهینه مورد استفاده قرار می

با پیاده هاي برق، بیان شوند. دیدگاهی کامال کاربردي، به کمک روابط مورد استفاده وزارت نیرو در تعیین تعرفه

توان خازن بهینه را تعیین نمود. اما استفاده از این الگوریتم بدون در نظر یافزار مسازي این روابط در محیط نرم

گذاري در شرایط کند. بنابراین در قسمت محاسبات خازنمطلوب را تولید نمیها پاسخگرفتن اثر هارمونیک

ت. هارمونیکی، احتمال وقوع تشدید و نحوه طراحی فیلترها جهت اجتناب از بروز تشدیدي دیده شده اس

 شود. هاي هارمونیکی در این قسمت دیده میهمچنین روابط اصالح شده براي محاسبه ضریب توان در محیط
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در بخش دیگر نحوه انتخاب مقادیر نامی بانک خازنی در شرایط هارمونیکی، با توجه به استانداردها و قابلیت 

مونیکی در نظر گرفته شوند، ارائه شده و ها در بازار بررسی شده است. نکاتی که باید در شرایط هارساخت آن

افزار تولید افزار محاسبه خازن بهینه، پاسخی مطمئن و قابل اعتماد توسط نرمها در نرمرود با اعمال آنانتظار می

  شود. 

سازي ابزاري سودمند است که پردازیم. شبیههاي مخابرات میسازي در پستدر بخش بعدي به موضوع شبیه

 افزار شبیهت مطالعات ما را قبل از اجرا، مورد تایید قرار دهد. در این بخش ضمن آشنا شدن با نرم تواند صحمی

سازي و نکات مرتبط با آن، مقدمات الزم جهت طراحی و هاي آن، روش شبیههاي قدرت، ویژگیساز سیستم

و قابلیت DIgSILENTسپس به  گذاري در بخش بعد فراهم خواهد شد. معرفی برنامه محاسبه حالت بهینه خازن

تر خواهیم پرداخت. در قسمت بعد از ساز) به طور دقیقافزارهاي شبیههاي آن (به عنوان یکی از توانمندترین نرم

هاي برق این مراکز را قبل و بعد از خازنپردازیم و وضعیت شبکهپروژه ابتدا به بررسی مرکز مخابرات اراك می

و نتایج به دست آمده خواهیم ازي شده س س به بیان مقادیر عددي شبکه شبیهسپ کنیم. گذاري بررسی می

پرداخت. براي این منظور مسئله را یک بار با در نظر گرفتن اثر کلید زنی به تنهایی، یک بار با در نظر گرفتن اثر 

کنیم. و نتایج ها حل میها به تنهایی و یک بار نیز با در نظر گرفتن همزمان اثر کلیدزنی و هارمونیک هارمونیک

به دست آمده را با آنها یک دیگر مقایسه خواهیم کرد. سرانجام نتایج نهایی و پیشنهادات در انتهاي گزارش ارائه 

  خواهد شد.
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  گذاريتئوري خازن -٢ فصل

  مقدمھ  -١-٢

ک و آل، ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت و عاري از هارمونیایده acدر یک سیستم قدرت الکتریکی 

  باشد. ضمن اینکه این پارامترها مستقل از اندازه و مشخصات بار مصرفی خواهند بود.مقدار ضریب توان واحد می

 بر این اساس، چگونگی ثابت بودن ولتاژ و فرکانس و میزان نزدیکی ضریب توان به مقدار یک، کیفیت تغذیه 

هاي مناسب سازيصله داشته باشد با انجام جبرانآل فاکند. چنانچه کیفیت تغذیه از شرایط ایدهرا مشخص می2

  توان کیفیت تغذیه را بهبود بخشید.می

هاي غیر هاي مختلف انجام آن در محیطگذاري و روشهاي مختلف از خازنابتدا به دالیل و انگیزه

ي مخرب کیفیت ها به عنوان یکی از پارامترهاها و تاثیرات آنهارمونیکی پرداخته و سپس به بررسی هارمونیک

ها و گذاري، تئوريپردازیم و جهت حل مشکالت هارمونیکی اثرگذار بر خازنگذاري میتغذیه بر مسئله خازن

  کنیم.هاي موجود را بررسی میروش

هاي هارمونیکی الزم است روابط مورد استفاده به نحوي تغییر یابند که گذاري در محیطجهت انجام خازن

در نظر بگیرند و همچنان از دقت و کارایی الزم برخوردار باشند. به این منظور یک بررسی  ها رااثرات هارمونیک

دهیم و در نهایت نتایج هاي هارمونیکی انجام میگذاري و روابط مربوطه در محیطکامل روي مسائل خازن

  گردد.بندي شده ارائه میمطالعات انجام شده به صورت جمع

                                                        

٢ Quality of Supply 
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  ھاي غیرھارمونیكيیطمحاسبات خازن گذاري در مح -٢-٢

  مقدمھ -١- ٢-٢

هاي یک سیستم ولتاژ و فرکانس تغذیه ثابت و عاري از هارمونیک و یک بودن مقدار ضریب توان از مشخصه

آل و بهبود کیفیت تغذیه سیستم از روشآل است. جهت نزدیک شدن به شرایط ایدهایده acقدرت الکتریکی 

  شود. میسازي مثل جبران بار استفاده هاي مختلف جبران

  جبران بار چیست؟ -٢- ٢-٢

هاي قدرت جبران بار عبارتست از مدیریت توان راکتیو به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت تغذیه در سیستم

ac شود. شود که وسیله جبران کننده در نزدیکی بار نصب میاز اصطالح جبران بار معموال در جایی استفاده می  

  اھداف جبران بار -٣- ٢-٢

  زیر مورد نظر است:در جبران بار اهداف 

  اصالح ضریب توان -1 

  بهبود تنظیم ولتاژ -2

گذاري در سطح شبکه با اهداف زیر عالوه بر این از دیدگاه مدیریت شبکه نیز، جبران توان راکتیو و خازن

  گیرد:صورت می

  کاهش تلفات کل شبکه -1

  بهبود پروفیل ولتاژ شبکه -2

  ها و شبکه هاي موجودبا استفاده از نیروگاه آزاد سازي ظرفیت شبکه ها و تامین بارهاي بیشتر -3



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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